
Vägbeskrivning till Bruksgymnasiet i Gimo och Gimo IF Vandrarhemmet   (2014-10-23) 
 
Gimo IF Vandrarhemmet 
Långgatan 42, 747 42 Gimo  
Tel: 0173-401 15  
http://gimoif.se/visa_startsida_avd.asp?Avdel
ning=005&Sidrubrik=Vandrarhem 
 
Bruksgymnasiet 
Gymnasievägen 1, 747 40 GIMO 
http://www.bruksgymnasiet.se/ 
 
Gimo är ca. 50 km nordöst om Uppsala via 
väg 288.  
 
Uppsala Centralstation - Gimo med buss 
(Lördag 25 okt) 
 
Buss: 811 Öregrund 
Läge: A3 
Avgår: 08.20, 09.20, 10.20 osv… 
Restid: 52 minuter 
Kliv av vid Gimo Bussterminal 
 
Till Gimo IF Vandrarhem: 
När bussen kommer till Gimo, svänger den 
vänster mot terminalen direkt efter en 
järnvägskorsning. Fortsätt gå längst den 
vägen (Coromantvägen) bussen svängde in 
på ca 600 m tills en till jvg-korsning syns på 
vänster sida. (OBS: 2 st jvg-korsningar 
kommer på vänster sida. Först en liten efter 
300 m, sedan en stor. Gå tills den stora 
syns!). Gå sedan vänster igenom den stora 
jvg-korsningen och följ den vägen 
(Långgatan). Gå ca 50 m och ta sen 
grusvägen på vänster sida. 
 
Till Bruksgymnasiet: 
Istället för att svänga vänster vid 
järnvägskorsningen, FORTSÄTT rätt fram ca 
300 m. Gå sedan till höger (Idrottsvägen) vid 
T-korsningen, som kommer vid Idrottshallen. 
Ta sen första vägen till vänster, som precis 
ligger till höger bredvid Idrottshallen. Följ den 
vägen (Gymnasievägen) tills skolan syns på 

höger sida. Zodiaken (matsalen) med stor 
glasvägg syns från parkeringen. 
 
Gimo Bussterminal – Uppsala med buss 
(Söndag 26 okt) 
 
Buss: 811 Uppsala 
Läge: A 
Avgår: Lämpligast är att senast ta 14.08 eller 
15.08 för att hinna till Uppsala C för vidare 
färd. (Bussen går 08 varje timme fr. Gimo) 
 
Uppsala - Gimo med bil 
Resetid: ca 50 min 
 
Välj väg 288 från Uppsala och följ skyltar mot 
Östhammar. Väl framme i Gimo fortsätter du 
rätt fram ca 1000 m tills du ser en 
järnvägskorsning. Passera 
järnvägskorsningen och sväng första vänster 
direkt efter. Till höger syns Gimo 
bussterminal. 
 
Till Vandrarhemmet: 
Fortsätt rätt fram på denna väg 
(Coromantvägen) ca 600 m tills en 
järnvägskorsning syns på väster sida. (OBS: 
2 st jvg-korsningar kommer på vänster sida. 
Först en liten efter 300 m, sedan en stor. Åk 
tills den stora syns!). Åk sedan vänster 
igenom den stora korsningen och fortsätt ca 
50 m (Långgatan) på den vägen. Sväng 
sedan vänster in på en grusväg. 
 
Till Bruksgymnasiet: 
Istället för att svänga in vänster vid 
järnvägskorsningen, FORTSÄTT rätt fram tills 
du kommer till en T-korsning som ligger vid 
en Idrottshall. Sväng höger i korsningen och 
ta sedan första vägen till vänster som 
kommer direkt efter. Följ vägen tills 
Bruksgymnasiet syns på höger sida. 
Zodiaken (matsalen) med stor glasvägg syns 
från parkeringen.
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